Verksamhetsbidrag

(projekt)
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BIDRAGSSÖKANDE ORGANISATION

Svenska Jägareförbundet
PROJEKT
Projektnr:

Projektnamn:

1

Vård i det vilda - överlämning till övriga organisationer

Projektstart (år/mån):

Projektslut (år/mån):

Projektets totala budget (kr):

2019/01

2019/12

1 600 000

FRÅN SVENSKT FRILUFTSLIV SÖKTA MEDEL FÖR PROJEKTET
Belopp, kr

Avser bidragsår

1 600 000

2019

Beviljade anslag för år ett år ingen garanti för fortsatt beviljade anslag för kommande år.

EV. MEDSÖKANDE SAMARBETSORGANISATIONER
EV. ANDRA FINANSIÄRER TILL PROJEKTET FÖR SÖKT BIDRAGSÅR
ANSÖKAN UPPRÄTTAD AV
Namn:

E-postadress:

Ulf Sterler

ulf.sterler@jagareforbundet.se

Telefon (dagtid):

Mobiltelefon:

070 33 006 27

070 33 006 27

PROJEKTBESKRIVNING (HELA PROJEKTTIDEN)
Syfte med hela projektet (sammanfattning)

Projektet syftar till att på ett smidigt och därför lämpligt sätt anpassa utbildningen
inom ramen för konceptet "Vårt i det vilda" till övriga organisationer inom Svenskt
Friluftsliv. Detta då det initialt varit ett projekt som löpt över 3 år finansierat av
Svenskt Friluftsliv. Med denna ansökan önskar Svenska Jägareförbundet anordna
utbildningstillfällen utan kostnad, för övriga intresserade organisationer, att skicka
blivande instruktörer till. På detta sätt kan sedan övriga organisationer inom
Svenskt Friluftsliv, i egen regi, ombesörja utbildning av egna medlemmar eller för
dem viktiga målgrupper. Detta resulterar i att huvuddelen av organisationerna inom
Svenskt Friluftsliv ökar kunskaper och färdigheter att rädda liv och bidrar därmed,
på bredd, i att öka samhällsberedskapen och samhällsnyttan i Sverige.
Beskrivning av hela projektet och genomförandet

Kvartal 1: Anpassa redan befintlig utbildning till de som visat intresse. Vidare skapa
förutsättningar för så många intresserade och av organisationerna utsedda som
möjligt att kunna deltaga under ett kurstillfälle. Avslutningsvis under detta kvartal
ska utbildningar påbörjas på lämpliga platser runt om i Sverige för att främja
deltagande.
Kvartal 2: Fortsätta enligt kvartal 1 och fortsätta anpassa materialet till kommande
organisationers instruktörer. Förbereda fortbildning för redan befintliga
instruktörer inom organisationen Svenska Jägareförbundet och se till att

erfarenheter dragna efter 2 år når ut och på så sätt förbättrar förutsättningarna för
blivande instruktörer.
Kvartal 3: Fortsätta enligt kvartal 1 och 2 med utbildningar och införskaffande av
material till utbildningarna. Påbörja kvalitetssäkring genom att stötta befintliga
instruktörer vid behov och göra "stickprov" på utbildningar för att se att det
framarbetade materialet uppfyller önskat resultat och ha en beredskap i att göra
förändringar.
Kvartal 4: Vid behov hålla "uppsamlings heat" i form av ytterligare
instruktörsutbildningar. Vidare göra en sammanställning av året 2019 och titta på
vägen framåt för att konceptet fortsatt ska vara hållbart för framtiden. Tillsammans
med organisationerna titta på vägen framåt och bestämma tid för
fortbildning/vidareutbildning. Detta då nya råd och rön konstant utvecklar detta
område och förändringar måste tränga ut hos instruktörerna för att bibehålla
kvalitet.
Förväntade effekter

Erbjuda intresserade organisationer instruktörsutbildningar med konceptet Vård i
det Vilda som grundkoncept, uppnås ökad kunskap och beredskap om livräddande
åtgärder och första hjälpen i breda samhällslager.
BESKRIVNING AV PROJEKTETS BUDGET BIDRAGSÅRET
Planerad verksamhet och resultat samt specifikation av personalkostnader och "overhead"-kostnader

Material
Marknadsföring
Utbildningsplatser (boende, kurslokaler osv)
Personalkostnader
Förväntade resekostnader (Kursledare och kursdeltagare)

Belopp, kr

400 000
100 000
100 000
900 000
100 000
Summa, kr: 1 600 000

EV. PERSONALKOSTNADER (ANGE HUR NI OVAN HAR BERÄKNAT PERSONALKOSTNADERNA)

Ifall ni ansöker om bidrag för era projekt måste ni fylla i denna blankett (Verksamhetsbidrag) en gång för varje
projekt. Gör så här:
1. När ni fyllt i första blanketten sparar ni den med ett unikt namn på er hårddisk.
2. Börja sedan om och fyll i de nya uppgifterna för nästa projekt och döp sedan den blanketten till ett unikt
namn på er hårddisk.
3. Fortsätt sedan enligt punkt 1 och 2 tills ni fyllt i och sparat blanketter för de projekt ni söker bidrag för.
OBS! Glöm inte att underteckna och posta ett pappersoriginal av blanketten "Sammanställning"!

